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TANIMLAR

ÇAP: Bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen
şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda ikinci bir
diploma programından ders alıp bu program içinde ayrı diploma
alabilmesini sağlayan programdır.

YDP: Bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen
şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda başka bir
diploma programının belirli derslerini almak suretiyle, diploma
yerine geçmeyen sertifika alabilmelerini sağlayan programdır.



DAYANAK

• Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik

• İstanbul Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi

• İstanbul Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi



ÇAP – YDP İŞ AKIŞI
• Bölümlerin çap ve yandal kontenjanları 7 Ağustos 2017 tarihinde ilan edilerek Dekanlık

tarafından öğrencilere duyurulur.

• Öğrenci, Fakültemiz web sayfasındaki başvuru formunu doldurur.

• Başvuru Formunu ve Transkriptini Öğrenci İşlerine teslim eder. (14 Ağustos -18 Ağustos 2017)

• Başvuruda bulunan ÇAP - YDP öğrencilerinin evrakları Değerlendirme Komisyonlarına
gönderilir. ( 23 Ağustos - 25 Ağustos 2017)

( Zorunlu Hazırlık Okutulan Programlarda yeterlilik sınavı ilanından sonra değerlendirme yapılır 24-25 Ağustos 2017)

• Değerlendirme sonuçları Fakültemiz web sayfasında ilan edilir. (6 Eylül 2017)

• Fakülte dışı başvurular diğer fakültelere bildirilir. (6-7 Eylül 2017)

• Öğrencilerin kesin kayıt tarihleri (11-15 Eylül 2017)

• Öğrencinin kesin kaydını yaptırdıktan sonra öğrencinin dosyası intibak komisyonuna yollanır.
10 gün içinde ÇAP-YDP Bölüm İntibak Komisyonu tarafından ders intibakı yapılır ve sonucu
Öğrenci İşlerine bildirilir. (15-20 Eylül 2017)

• Öğrencinin dersleri otomasyona işlendikten sonra, ders intibakına itirazları (2-13 Ekim 2017)



ÇAP – BAŞVURU VE KABUL

1. Fakültemiz lisans programlarında kayıtlı öğrenciler, bölümlerimizde ilk dört yarıyıl ortak
müfredat programı uygulandığı için, anadal lisans programının BEŞİNCİ yarıyılının başında,
evrak teslimi yaparak başvuruda bulunurlar

2. Fakültemiz dışından başvuru yapan öğrenciler ise, anadal lisans programının ÜÇÜNCÜ ve
BEŞİNCİ yarıyılının başında, kendi fakültelerine evrak teslimi yaparak başvuruda bulunurlar.

Aşağıdaki başvuru kriterlerine göre sonuçlar Bölüm Değerlendirme Komisyonları tarafından
değerlendirilir:

Anadal’ındaki tüm derslerini başarmış olmak

AGNO ≥ 3.00

Anadal sınıf başarı sıralamasında ilk %20 içinde bulunmak



ÇAP - DERS İNTİBAKI

Yönerge’ye göre;

• Anadal ve çift anadal programlarında yer alan eşdeğer
sayılabilecek dersler ve Çap programına ait diğer alması
gereken dersler ilgili Bölümün intibak komisyonu tarafından
belirlenir, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

• Bu durumda öğrenci Çap programını, anadalında aldığı ortak
dersleri dışında en az 36 en fazla 65 ulusal kredi alma koşuluyla
tamamlar.



ÇAP – BAŞARI VE MEZUNİYET 
KOŞULLARI

•Öğrencinin Çift Anadal programından mezun olabilmesi için;

1. Anadal AGNO ≥ 3.00

2. Anadal AGNO’su bir defaya mahsus 2.50’a kadar düşebilir.

3. Anadal AGNO’su ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin
çift anadal programından kaydı silinir.

4. Öğrenci öncelikli olarak Anadal’ından mezuniyet hakkı elde
etmeli, Çift Anadal programını ise en az AGNO ≥ 2.00 ile
tamamlamalıdır.



YANDAL – BAŞVURU VE KABUL

1. Fakültemiz lisans programlarında kayıtlı öğrenciler, bölümlerimizde ilk dört
yarıyıl ortak müfredat programı uygulandığı için, anadal lisans programının
BEŞİNCİ yarıyılının başında, evrak teslimi yaparak başvururlar

2. Fakültemiz dışında başvuru yapan öğrenciler ise, anadal lisans programının
ÜÇÜNCÜ ve BEŞİNCİ yarıyılının başında, evrak teslimi yaparak başvurular.

Aşağıdaki başvuru kriterlerine göre sonuçlar Bölüm Değerlendirme Komisyonları
tarafından değerlendirilir:

Anadal’ındaki tüm derslerini başarmış olmak

AGNO ≥ 2.50



YANDAL – BAŞARI VE MEZUNİYET KOŞULLARI

• Anadalında aldığı ortak dersleri dışında en az 18 ulusal 
kredi ve 30 AKTS

• Anadal AGNO ≥ 2.00 
• Anadal AGNO’su 2.00’nin altına kesinlikle düşmemeli
• Önce Anadalınan mezuniyet hakkı elde etmeli

Transkripti;
• Sadece Yan dal derslerini içerir


